รายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการ
ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ณ หองประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ
¾¾¾½½½
ผูมาประชุม
๑. นายชินภัทร ภูมิรัตน
๒. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา
๓. นางชวาลา หลบหลีกพาล
๔. นางสาวเอมอร ชเยมะ
๕. นางปยาภรณ จันทบาล
๖. นางเบญจพร โพธิป์ ดชา
๗. นางสาวเชนิสา ทุงโชคชัย
๘. นางสาวนันทิชา บุญสุวรรณ
๙. นางเพ็ญญา แสงเมือง
๑๐. นายทวีสิทธิ์ ใจหาว
๑๑. นายสายัณห รุงปาสัก
๑๒. นายวิชัย ผกผา
๑๓. นางจินตนา มีแสงพราว
๑๔. นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๕. นายพิชัย แกวสุวรรณ
๑๖. นางสาวศิริรัตน ทิวะศิริ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน
ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๔
แทนหัวหนาผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๗
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๒
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๓ และ ๙
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๑ และ ๑๓
แทนผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๐ และ ๑๒
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๕ และ ๑๖
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๑๗ และ ๑๘
แทนผูต รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการที่ ๖
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ปรึกษาดานการประเมินคุณภาพ
การศึกษา
แทนผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษากรุงเทพมหานคร
แทนเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
แทนเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
แทนผูอาํ นวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน
แทนหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี
/๑๗.นางสาวมยุรี ...

-๒๑๗. นางสาวมยุรี รัตนมุง
๑๘. นายปราณีต ศรีศักดา
๑๙. นายศุภกร วงศปราชญ
๒๐. นายไพศาล วิศาลาภรณ
๒๑. นายนิคม รุงเจริญ
๒๒. นายขรรคชัย วัชรกาฬ
๒๓. นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ
๒๔. นายศัจธร วัฒนะมงคล
๒๕. นางสาวลิลดา กลิ่นพยอม
๒๖. นายธวัช ขจรบุญ
๒๗. นางสาวจิรารัตน นันทวโนทยาน
๒๘. นายประสพ กันจู
๒๙. นางสุธาวดี เศขรฤทธิ์
๓๐. นางวิภารัตน รัตนเลิศนาวี
๓๑. นายณัฏฐกิตติ์ กิตติธํารงกุล
๓๒. นายศักดิ์ชัย ทวีศักดิ์
๓๓. นายพงศธร พนมสิงห
๓๔. นางจรรยา ชวนานนท
๓๕. นายเบญจรงค ศรีเนตร

รักษาราชการแทนผูอาํ นวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
แทนผูอาํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
ผูอํานวยการสํานักความสัมพันธตา งประเทศ
แทนผูอาํ นวยการสํานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
แทนผูอาํ นวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ผูอาํ นวยการสํานักนิติการ
ผูอํานวยการสํานักกิจการพิเศษ
แทนผูอาํ นวยการสํานักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจา ยที่หนึ่ง
แทนหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร
แทนหัวหนากลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
รักษาราชการแทนหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายและระเบียบ สํานักนิติการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานบริหารทรัพยากรบุคคล
แทนหัวหนาสํานักงานประสานงานคณะรัฐมนตรี ศธ.
หัวหนากลุมชวยอํานวยการและประสานราชการ
สํานักอํานวยการ
หัวหนากลุมสารนิเทศ สํานักอํานวยการ
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
เลขานุการ
หัวหนากลุมบริหารงานกลาง
สํานักอํานวยการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๕ น.
ประธานฯ กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา วิทยาศาสตรและ
วัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ ไดนํา ดร.กวาง โจ คิม ผูอํานวยการ UNESCO กรุงเทพฯ เขาเฝา สมเด็จพระเทพฯ
และทรงมีรับสั่งเรื่องตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ พระองคมีโครงการในประเทศเพื่อนบาน ๓ ประเทศ กัมพูชา, เวียดนามและลาว ไดสงผูแทน
พระองคเยี่ยมเยียนโรงเรียนและในปหนาจะเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนในเวียดนาม และลาวชวงกลางป กัมพูชา
ปลายป และ UNESCO ไดแสดงความจํานง ใหความชวยเหลือ ซึ่งไดรับงบประมาณจาก TICA (กรมวิเทศ
สหการเดิม)
/จุดหลักของ ...

-๓จุดหลักของโครงการคือเนน Food Supply H.Ed เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพมา และขยายผล
ไปสูโรงเรียนที่รับผลกระทบจากพายุนากีส
๑.๒ โครงการในมองโกเลีย World Food Pro. และ Land Development ประเทศมี
การศึกษาคอนขางดี แมจะกันดาร สามารถนําศิลปะมาบูรณาการได ทางยูเนสโก มีความสนใจ และมีความ
สอดคลองกับการเรียนรูหนังสือ และสามารถไปเรียนรูแ ละขยายผลตอไป
๑.๓ โครงการเขมร คือใหครู/นักศึกษา มาศึกษาในไทยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ซี่งมีผลการเรียนดี/ขยัน ใชงบประมาณสวนพระองค และโครงการอบรมครูไดรับความรวมมือสรภ.ศรีสะเกษ/
นครราชสีมา
- กลาวถึงมรดกโลกที่จบั ตองไมได ซึ่งไมเปนเปนของใครคนใดคนหนึ่ง มีการสืบทอดกันมา
มอบ สต. ติดตามรายละเอียดโครงการสวนพระองคเปนขอมูลเพิ่มเติม
๒. เรื่อง การทําแผนกลุมจังหวัด
จะตองมีการทําอีกรอบ เนือ่ งจากการนําเสนอยังไมมีเอกภาพ ตองอาศัยจากหลายหนวยงาน และมี
ขอยุติกอนนําเสนอ ครั้งหนา สนย. จะตองกําหนดเปาหมายรวมใหครอบคลุม เชน คุณภาพของผูเรียนตาม
นโยบาย 3 D การศึกษาในอาเซียน ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาห
- การปรับปรุงคณะกรรมการในการขับเคลื่อน ตองรีบดําเนินการดวย
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมปรึกษาหารือขอราชการฯ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๒
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
๑. ปศธ. ขอให ศทก. ชี้แจงความกาวหนาจากการประชุมครั้งที่แลวที่รับขอสังเกตไปดําเนินการแกไข
ศทก. ไดชี้แจง ดังนี้
- การจัดทําแผนแมบทอยูระหวางการวิเคราะหเพื่อจัดทําฉบับราง เปนไปตามเวลาที่กําหนด
- e-learning อยูระหวางการจางทีป่ รึกษา เตรียมจัดทําสือ่ และเนือ้ หา โดยเชิญ สจล. รวมดวย
- โครงการเสริมสรางศักยภาพการใช ICT อยูระหวางการจัดทํา TOR
- ใหพิจารณาการปรับปรุงระบบ ICT ในหอง MOC ตองปรับปรุงหองและเครื่องมือ
อุปกรณใหสอดคลองกัน
- การปรับปรุงศักยภาพ ICT ของ ศทก. ตามภารกิจไดแก Network, การจัดทําศูนยบริการ,
สื่อ, การจัดทําฐานขอมูลประชากรในวัยเรียนและการปรับปรุงโครงสรางและอัตรากําลังของศทก.
๒. การดําเนินการของ ศทก. ขอใหมีการเชื่อมโยงกับ สบย. โดยเชื่อมตอจากแผนกลุมจังหวัด เพื่อการ
กระจายอํานาจไมเกิดชองวาง โดย สบย. เปนตัวกลาง ซึ่งจะตองเพิ่ม MPOWER ให สบย. ดวย แผนกลุม
จังหวัดใหเริ่ม ๑ ม.ค. ๕๓ สวนการจัดจางจะตองมีระบบสํารองในระหวางที่ Software ยังไมเสร็จ จะตอง
รายงานที่ประชุมองคกรหลักทุก ๓ เดือน และรายงาน ศธ. ทุก ๖ เดือน
/๓. การรวมงาน...

-๔–
๓. การรวมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นําเสนอโดยหัวหนากลุม บริหารงานกลาง
สอ.
การจัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๘๒ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ ”
ณ บริเวณถนนราชดําเนิน ตั้งแตปอมพระกาฬ – ทองสนามหลวง วันพฤหัสบดีที่ ๓ - วันจันทรที่ ๗ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๕๒ โดยแบงการจัดงานออกเปน 3 กลุม ประกอบดวย
กลุมที่ ๑ จัดกิจกรรมที่บริเวณทองสนามหลวง
กลุมที่ ๒ จัดกิจกรรมที่ลานพระราชวังดุสิตตอเนือ่ งไปจนถึงลานพระบรมรูปทรงมา
สนามเสือปาและบริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม
กลุมที่ ๓ จัดกิจกรรมที่บริเวณถนนราชดําเนิน เปนความรวมมือจาก ๑๔ กระทรวง สํานักงานตํารวจ
แหงชาติและกรุงเทพมหานคร จากแนวคิดวา คนไทยทั้งแผนดินมีความมุงมั่นตัง้ ใจที่จะทําให พระองคทาน
“มีความสุข” แนวทางความคิดในการจัดกิจกรรมนี้จึงเปน
ความสุขของคนไทยใตแสงพระบารมี วันที่ ๓-๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ ตั้งแต เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๒๔.๐๐ น. มี
กิจกรรม ดังนี้
๑. แสงพระบารมี เบิกดินฟา โรจนไสว
๒. แสงพระบารมี ผสานไทย สมานฉันท
๓. แสงพระบารมี คีตศิลป เสนาะนิรันดร
๔. แสงพระบารมี รอยใจมั่น ถวายพระพรชัย
๕. แสงพระบารมี สองแผนดิน ถิน่ สวรรค
๖. แสงพระบารมี ทอมหัศจรรย อันยิ่งใหญ
๗. แสงพระบารมี เปลงประกาย เรืองสายใย
๘. แสงพระบารมี ฉายพระราชกรณียกิจ สถิตไผท
๙. แสงพระบารมี ศูนยรวมใจ ไทยสถาพร
กิจกรรมตาง ๆ นี้จัดตามแนวถนนราชดําเนินกลาง ทั้ง ๒ ฟาก โดยแตละกระทรวงจะมีแนวทางที่
สอดคลองกัน คือ
๑. จัดเปนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เกีย่ วเนื่องกับโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
๒. การตกแตงภายใตแนวความคิด “ความสุขของคนไทยใตแสงพระบารมี”
๓. การใหบริการที่เปนสาธารณะประโยชนแกประชาชนผูเขารวมงานโดยไมคดิ คาใชจา ย
๔. การจัดสรางและแสดงรถเรืองแสงเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกคืน
เวที “ปอมพระกาฬ” แยกผานฟาลีลาศจัดกิจกรรม เปนการแสดงทีส่ ื่อถึงคุณคาทางศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตที่เต็มไปดวยความสุขของคนไทยในทุกภูมภิ าค และการแสดงจากกระทรวงหรือหนวยงาน
ที่เขารวม โดยมีศิลปนและดารานักรอง รับเชิญรวมแสดงในงาน พรอมพิธีกรผูมีชื่อเสียงดําเนินรายการ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดการแสดงรวมทุกวัน
/กิจกรรมการ...

-๕–
กิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม ดวยระบบเทคนิคพิเศษ ระบบมัลติ-เลเซอรขนาดใหญ
ที่สุดในประเทศไทย ณ เวทีพื้นที่อนุสาวรียประชาธิปไตย เรื่อง “แสงพระบารมี ผสานไทย สมานฉันท” ซึ่งแสดงถึง
สายแสงแหงพระมหากรุณาธิคุณที่มตี อปวงพสกนิกรไทยในทั่วทุกภูมิภาค ทุกเชือ้ ชาติ ศาสนา และกอเกิดเปน
ความสุข ความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันทของคนไทย ภายใตระบอบประชาธิปไตยทีม่ ีพระมหากษัตริย
เปนประมุข อันกอเกิดเปนความสุขของคนไทยทั้งแผนดิน และความสุขนั้นจะเปลงประกายเปนดอกไมไฟทีไ่ สว
สวางเปลงประกายเต็มทองฟา
กิจกรรมการดนตรีที่สะทอนถึงพระราชอัจฉริยภาพทางดานดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
โดยการจัดสรางเวทีขนาดใหญในลักษณะงานคอนเสิรต ซึ่งประกอบดวยระบบแสง สี เสียง เทคนิคพิเศษ และ
จอภาพขนาดใหญ เปนการแสดงดนตรีแจสในบทเพลงพระราชนิพนธและการแสดงดนตรีแจสในแนวตางๆ
ซึ่งเปนแนวดนตรีที่พระองคทรงโปรด รวมทั้งการแสดงดนตรีจากวงออเครสตรา วงประสานเสียง การแสดง
ดนตรีจากเหลาศิลปนดารานักรอง ซึ่งจะจัดแสดงทุกวัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (สน.)
¾ผอ.สน. (นายสมชัย ไหลสุพรรณวงศ) รายงานวา วิสัยทัศน : สํานักนิติการเปนองคกรที่มีศักยภาพ
สูงในการเปนผูนําการพัฒนาและการใหบริการดานกฎหมาย
ในป ง บประมาณ ๒๕๕๓ สํ า นั ก นิ ติ ก าร สป. ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณ ๘.๖ ล า นบาท
มีโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ๔ กิจกรรม ไดแก
๑. การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๒. กิ จ กรรมส ง เสริ ม การบั ง คั บ ใช แ ละเผยแพร ก ฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรม งบประมาณ
๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. กิจกรรมเสริมสรางการบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ ๒,๕๑๒,๕๐๐ บาท
๔. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาและบังคับใชกฎหมาย
งบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขอเสนอแนะ
๑. การปฏิรูปการศึกษา นอกจากจะเนนการปฏิรูปการเรียนการสอนแลว ควรพิจารณาใหครอบคลุม
ถึงระบบการบริหารจัดการ ที่ตองมีกฎระเบียบรองรับ บางครั้งทําใหเกิดเปนขอจํากัด จึงควรมีการปลดล็อค
ขอจํากัดตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะในประเด็นหลักๆ คือ
๑.๑ การแกไขกฎระเบียบตางๆ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษีสําหรับผูบริจาคทรัพยสินเพื่อ
การศึกษา หรือการสรางแรงจูงใจใหกับผูบริจาคฯเกี่ยวกับเรื่องการลดหยอนภาษี
๑.๒ ปญหาเรื่องทรัพยากรบุคคล และปจจัยสนับสนุนในการจัดการศึกษา
๒. การวิจัยประเด็นการศึกษาที่ไมเก็บคาใชจาย ขอใหมีการวิเคราะหประโยชนและขอจํากัด โดยมอง
ภาพอยางเปนกลาง เพื่อนําไปสูการปรับปรุงนโยบายและการพัฒนากฎหมาย
/๓. การวิเคราะห...
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๓. การวิเคราะหรูปแบบการกระจายอํานาจตามกฎหมายไปสูโ รงเรียนนิตบิ ุคคล ควรมีการวิจัยในเชิง
เปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ในเรื่องของความเปนอิสระในการดําเนินการ แลวนํามาเปนตนแบบหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการของประเทศไทย
๔. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ควรหาทางใหโรงเรียนคุณภาพระดับตางๆ ไดมีการพัฒนาตอเนื่อง
เพื่อลดคาใชจายดานงบประมาณ และขอใหสํานักนิติการ ไดพิจารณาศึกษาขยายคุณภาพโรงเรียนในสวนของ
งานวิจัย หรือขยายผลในงานวิจัยที่ไดดําเนินการไวแลว
๕. การปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวงว า ด ว ยคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ควรมี ก ารส ง เสริ ม
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ และคณะกรรมการสถานศึกษา ใหมีสวนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาดวย
มิติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. มอบ สน. รับขอสังเกตที่ประชุมไปดําเนินการแกไข
๔.๒ เรื่อง การนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (สคบศ.)
¾นายปราณีต ศรีศักดา รายงานวาไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ สคบศ.ที่มีความเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติราชการของ สป. ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ กลยุทธที่ ๙ และแผนงานที่ ๕ ดังนี้
วิสัยทัศน : เปนองคกรชั้นนําในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
งบประมาณที่ไดรับ ทั้งหมด ๑๒๑,๘๙๐,๒๐๐ บาท จําแนกเปน
- งบบุคลากร
๔๔,๐๙๐,๔๐๐ บาท
- งบดําเนินการ ๑๓,๓๙๘,๕๐๐ บาท
- งบอุดหนุน
๖๓,๙๑๖,๓๐๐ บาท
๔๘๕,๐๐๐ บาท
- งบรายจายอื่น
มีโครงการ/กิจกรรม ๑๖ โครงการ ตามยุทธศาสตร ของสคบศ. ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาความเปนผูนําทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ๖ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถในวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาสูระดับนานาชาติ
๕ โครงการ
ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความรวมมือ และพัฒนาเครือขายการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ๕ โครงการ
ขอเสนอแนะ
๑. มอบให สคบศ. เตรียมความพรอมและขอเสนอในการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแหงชาติ
๒. การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง ถือวามีความสําคัญ ที่จะทําใหผูบริหาร เปน Smart Planning
เพื่อไดนําไปขยายผลใน สพฐ. ตอไป
๓. การเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษโดยใช e-traning ใหพิจารณาสมรรถนะและผลงานของครูดวย
๔. การใหครูมีแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) ควรจะประสานกับ สพฐ. ซึ่งดําเนินการลวงหนาไปบางแลว
๕. GURU Online ในป ๒๕๕๓ นี้คงผานไปไดดวยดี ซึ่งมีเปาหมาย ๑๕,๐๐๐ คน และจะเพิ่ม
รายวิชาเปน ๑๐ รายวิชา
/๖.การดําเนินการ...

-๗๖. การดําเนินการตามยุทธศาสตรที่ ๒ ใหกาวสูระดับนานาชาตินั้น ใหพิจารณาเปาหมายการเขาสู
ประชาคมอาเซียนดวย ซึ่งในการดําเนินงานมีเปาหมายดําเนินการรวมกับมาเลเซียโดยจัดครู ๑๐ โรงเรียน
มาอบรมรวมกันทั้ง ๒ ฝาย
๗. ใหพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพื่อใหบรรลุยุทธศาสตร
มิติที่ประชุม : ๑. รับทราบ
๒. มอบ สคบศ. รับขอสังเกตที่ประชุมไปดําเนินการแกไข
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.
นางสาวธัญญธร ออนดีกุล
นายเบญจรงค ศรีเนตร
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